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Hamntaxa 2020
Del A

Kommersiella hamnar

Exklusive
moms

Fartyg för lastning/lossning (ej fiskefartyg)

Fartygshamnavgift skall täcka kostnader som kommunen har för
vattenområdets infrastruktur inom hamnanläggningarna och delar
som gränsar till dem. Fartygshamnavgift skall utgå med följande
belopp varje gång fartyg anlöper kommunens hamnar, (gäller ej utarrenderad kaj).

Sophantering ingår i samtliga hamnavgifter med 0,40 kronor/bruttotonnage
A.1.1

Fartyg ankommande till hamnen för att lossa eller lasta gods
betalar en avgift per bruttotonnage och dygn
Fartyg som saknar bruttotonnage betalar per meter överallt

A.1.2

A.1.3

A.1.4

Fartyg som ligger kvar i hamnen mer än 3 dagar efter att fartyget
är färdiglastat/lossat, betalar från och med fjärde dagen en avgift
per meter av fartygets längd (LOA) och påbörjat dygn
Fartyg som ankommer hamn utan att lasta eller lossa erlägger från
första dygn en avgift per bruttotonnage och dygn.
Lägsta avgift, 200 kr

5,00 kr
85,00 kr

8,40 kr

5,00 kr

Vid anlöp av fartyg som varar mindre än 6 timmar reduceras ovan
angivna avgift med 50 %
Lägsta avgift, 200 kr

Fartyg som ankommer för reparation
A.2.1

A.2.2

Fartyg som ankommer hamn för reparation erlägger en avgift
per meter av fartygets längd (LOA) per dygn
Gäller även upplyft på land för reparation
Lägsta avgift, 80 kr/dygn
Efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse
Dock lägst en avgift per meter av fartygets längd (LOA)/dygn

A.3

Övrigt

A.3.1

För fartyg som tilldelats fast kajplats inom hamn eller stationerats
i hamn utgår avgift enligt överenskommelse i varje enskilt fall

A.3.2

För fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel, utställningslokal,
upplag, besättningsbyte eller dyligt utgår en avgift enligt
överenskommelse i varje enskilt fall

A3.3

Befrielse från hamnavgift skall åtnjutas vid tillfälliga besök av
sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt sjöfartsverkets
och fiskeriverkets fartyg. Även andra fartyg som tillhör hamnen
eller nyttjas i dess tjänst är avgiftsbefriade
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6,95 kr

3,60 kr

Hamntaxa 2020
Del B

Varuavgifter fartyg (ej fiskefartyg)
Avgift enligt punkterna nedan beräknas efter varans bruttovikt
och enligt tulltaxa

B.1.1

Exklusive
moms

Varuavgifter med nedan angivna belopp för varor som lossas
eller lastas i hamn
Varubenämning
Sockerbetor
Spannmål
Finmalet mjöl
Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, halm- och foderväxter
Frön och frukter till utsäde, halm och foderväxter
Beredda fodermedel
Salt
Fryst fisk eller andra frysta produkter
Sand, grus, makadam, kalksten, kalk och cement
Kol, koks, torv och briketter
Bensin
Fotogen
Diesel och eldningsoljor
Sulfater, fosfater och karbonater
Gödselmedel
Trä och trävaror
Träfiberskivor
Träflis (som skeppas ut)
Papper av papp
Varor av sten, gips, cement mm
Tegel, rör och plattor
Järn och stål samt halvfabrikat därav
Socker

Pris / ton
7,00 kr
7,00 kr
7,00 kr
7,00 kr
7,00 kr
8,00 kr
5,70 kr
7,00 kr
3,50 kr
7,00 kr
19,60 kr
13,90 kr
13,90 kr
7,00 kr
7,00 kr
3,50 kr
5,70 kr
3,50 kr
9,20 kr
5,70 kr
5,70 kr
7,00 kr
7,00 kr

B.1.2

För övriga varor betalas avgift enligt överenskommelse

B.1.3

Lägsta belopp per varupost och debiteringstillfälle

B.1.4

Gods som tulltekniskt är i transit

B.1.5

Passagerare som befordras med passagerarfartyg

1,75kr/pass

B.1.6

Tilläggsavgift för sjöfartsskydd nivå 1 erläggs med avgift

1,00 kr/ton

B.1.7

Tilläggsavgift för sjöfartsskydd i andra nivåer debiteras rederi
direkt för samtliga kostnader

B.1.8

Av kommersiella skäl får hamnchef besluta om att kostnader i
B.1.6 och B.1.7 får reduceras med högst 50 %
Vid reducering av avgift ska hänsyn tas till hamnens kapacitet,
leveransens varaktighet i tid samt konkurrens etc

235,00 kr
5,20 kr
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Del C

Taxa för uppläggning/lagring av gods och fartyg

C.1.1

Hamnkaj
Upplåtelseavgift upp till 14 dagar

5,70 kr/kvm

Efter 14 dagar debiteras per månad

17,40 kr/kvm

Exklusive
moms

C.1.2

Omlastningsplatta
50 % av avgift för hamnkaj

C.1.3

Hamnförråd (utomhus)
Debiteras endast hel månad

10,15 kr/kvm/månad

Felixmagasinet
Debiteras endast hel månad

30,60 kr/kvm/månad

C.1.4

C.1.5

Övrig lagring/förvaring
All upplagring inom hamnområden skall godkännas i förväg av
Simrishamns hamn, som äger rätt att med en månads varsel säga upp all lagring inom
hamnområdet. Om bortforsling ej sker inom angiven tid äger Simrishamns hamn rätt
att på hyresgästens bekostnad forsla bort godset. Godset betraktas då som hittegods.
Gods som påträffas omärkt och utan överenskommelse med Simrishamns hamn betraktas som hittegods

C.1.6

Kryssningsfartyg

C.1.6.1

Kryssningsförtyg per Brt på redden

1,50 kr/Brt

C.1.6.2

För passagerare som medföljer kryssningsfartyg utgår avgift
per passagerare utöver den under C.1.6.1 angivna avgiften

13,85 kr/pass

Avgift utgår för ISPS för kryssningsfartyg på redd per Brt

1,90 kr/Brt

C.1.6.3
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Del D

Kommersiella hamnar
Fiskefartyg med licens
(Registrerade fiskeskepp och båtar som nyttjas huvudsakligen
till fiske som förvärvskälla)

D.1.1

Fiskefartyg som lossar sin fångst i Simrishamns kommun betalar
en summa av 1,84 % av fångstvärdet. I de 1,84 % ingår hamn-,
hamnvaruavgift samt sophanteringsavgift (normalt 0,3 %)
Dock lägst 200 kr

D.1.2

För de fiskefartyg som regelbundet lossar sin fångst i Simrishamns
kommun gäller avtal för hamnavgift enligt nedan, och debiteras
kvartalsvis

D.1.2.1

Exklusive
moms

Båt

löa <10 meter
löa >10 meter

4 640,00 kr
5 744,00 kr

Skepp

Över 12x4 meter betalar en avgift per bruttotonnage/år
Dock lägst
(Brytpunkt vid 50,694 Brt)

156,00 kr
7 915,00 kr

Fiskebåtar som inte yrkesmässigt landar fisk debiteras
enligt fritidsbåtstaxan
Skepp som ankommer och ej lossar betalar
hamnavgift per bruttoton/dygn

5,00 kr

D.1.2.2

Vid anlöp som varar mindre än sex timmar reduceras
avgifter med 50 procent. Lägsta avgift 200 kronor.

D.1.2.3

Fiskefartyg som ankommer hamnen för reparation erlägger
avgift per dygn/meter fartygets längd.
Gäller även upplyft på land för reparation
Lästa avgift 80 kronor/dygn.

D.1.2.4

Efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse.

D.1.2.5

Redskapspråm, sump eller motsvarande som förtöjs inom hamnområdet erlägger
hamnavgift såsom båt

D.1.3

Fiskefartyg som lossat varan skall omedelbart eller senast en timme
efter lossning lämna lossningsplatsen och istället förtöja vid liggekaj
Om förflyttning inte sker utgår avgift per påbörjat dygn
Dispens från avgift kan medges i särfallet

D.1.4

Den eller de som orsakar utsläpp i hamnbassäng (ex blodvatten från
sillpumpar) eller på kaj kommer att faktureras saneringskostnaden.

D.1.5

I de fall felanmälan görs som innebär att reparatör måste tillkallas
och det visar sig att felet inte beror på hamnens anläggning faktureras
kostnaden för utkörning och felsökning den som gjort anmälan

Del E

Varuavgifter fiskefartyg

E.1.1

Varuavgifter (fiske) med nedan angivna belopp för varor som lossas
i hamnen eller lastas till fartyg.

E.2.1

E.3.1

6,95 kr

1 150,00 kr

Varubenämning
Sill
Torsk samt övrig fisk

Avgift i procent av värde
1,33%
0,72%

Förvaring/uppläggning av fiskeredskap
Aktiva fiskeredskap
(Endast inom anvisat område)

17,40 kr/kvm/månad

Förvaring/uppläggning övrigt
Se C.1.6
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Del F

Övriga bestämmelser

F.1.1

Med dygn avses 00.00 - 24.00

F.2.1

Befriande från avgift under B.1.1 och D.1.1 är drivmedel, proviant
och förnödenhetsartiklar för fartygets eget behov

F.3.1

Trossföring (Momsbefriat)

Exklusive
moms

Avgift för trossföring under ordinarie arbetstid utgår enligt följande och gäller både ankomst
och avgång
Obligatoriskt att använda trossassistans för båtar med längd över 70 meter.
Fartygets bruttoregisterton
0-6 000

1 980 kr

F.4.1

Väntetidsdebitering

F.4.1.1

För väntetid under icke ordinarie arbetstid tillkommer gällande
övertidstillägg för personal enligt punkt F.10.1

F.4.1.2

Ej avbeställd trossföring vid inställd avgång, under icke ordinarie
arbetstid, debiteras 2 timmars väntetidsersättning per person

F.5.1

Förhalning

F.5.1.2

Vid förhalning av fartyg mellan olika kajavsnitt erlägges avgift enligt
timdebitering punk F.10.1. Lägsta debitering 3 timmar per person

F.6.1

Användning av egen lastning-/lossningsutrustning inom hamnområde

F.6.1.1

Vid användning av egen lastning-/lossningsutrustning inom hamnområden skall alltid
såväl för- som efterbesiktning av nyttjat område genomföras. Gemensam besiktning
genomförs under för Simrishamns hamns ordinarie arbetstid, utan debitering. Operatören skall omedelbart, på egen bekostnad, efter utfört arbete, städa använt område. Om
så ej sker genomför Simrishamn hamn städning på bekostnad av operatören. Debitering sker med 800 kronor/timme.
Åverkan eller skador som konstateras vid slutbesiktning skall omgående ersättas av
operatören.

F.7

Fartyg som inte har hemmahamn Simrishamn ska lämna fartygsanlöp via blankett på hemsidan.

F.8

Speciella avtal kan slutas om fartygsanlöp eller godsmängder är kontinuerligt över en längre tidsperiod
och av avsevärd omfattning.

F.9

Lokal ordnings- och trafikföreskrifter i Simrishamn hamn skall tillämpas.

F.10

I det fall inget annat överneskommits skall betalning erlägggas senast 30 dagar efter fakturadatum.
Tillkommande ränte och inkassokostnader i samband med utebliven betalning faller i sin helhet på kunden.

F.11

Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 är tillämliga för allt arbete i hamnen

F.12

Med fartygets längd avses farttygets största längd (LOA)
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Exklusive
moms
F.13.1
F.13.1.1

Elavgifter
Förbrukningsavgift för elström

1,58kr/kwh

Inkoppning på hamnens elnät får endast ske efter tillstånd
eller erhållande av elkort
F.14.1
F.14.1.1

Färskvatten
Förbrukningsavgift för färskvatten
Lägsta avgift 250 kr per tillfälle

F.16.1

Arbetstider och övertidstillägg

40 kr/m3

Ordinarie arbetstid avses helgfri måndag - fredag kl 07.00-16.00
Tidpunkt
Klockan
Vardagar
07.00-16.00
Vardagar
05.00-07.00 och 16.00-18.00
Vardagar
18.00-05.00
Lördag, Söndag och helgdag
00.00-24.00

458 kr/pers/timme
613 kr/pers/timme
917 kr/pers/timme
917 kr/pers/timme

Debitering per påbörjad halvtimme, minimidebitering är 1 timme
Godshantering
Under ordinarie arbetstid
Lastmaskin inkl förare
Truck med förare
Sopaggregat

879kr/timme
593kr/timme
255kr/timme

Framkörningsavgift arbete utanför hamnområdet

F.17.1

204,00 kr

Markhyra garnbod (momsbefriat)
Bod som nyttjas av yrkesfiskare med licens
Avgift utgår per kvadratmeter och år
Dock lägst

122 kr/kvm/år
1814 kr/år

F.17.1.1

Bod som nyttjas för kommersiellt ändamål
Avgift utgår enligt arrendekontrakt

F.18.1

Is

419 kr /ton

F.19.1

Båtbottentvätt

700 kr /tvätt

F.20.1

Ej fartygsrelaterade enl SJÖFS 2001:12 fiskenät för återvinning

800kr /kbm
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Del H

Avgifter i fritidsbåtshamnar
Avgiftsbeloppen regleras vid varje årsskifte utfrån Statistiska centralbyråns "Konsumentprisindex (1980=100),
fastställda tal".Vid beräkningen skall indexets medelvärde för den senaste 12-månadersperioden juli-juni före avgiftsåret
(juli 2006 - juni 2007: index 286,88) jämföras med perioden juli 2005 - juni 2006 (index 282,02) och förändringen sker
med avgiftsnivån för år 2007 som bas. Ändringen av avgiftsbeloppen skall gälla under nästkommande kalenderår.
Erhållna avgiftsbelopp avrundas uppåt eller nedåt. Tvåsiffriga krontal och däröver höjs uppåt till närmsta
femtal kronor och ensiffriga krontal till närmast hela kronor.

H.1

Fritidsbåtar
Avgifter angivna inklusive gällande mervärdesskatt

H.1.1

Sommarsäsongsavgift i Simrishamns småbåtshamn
Priser båtplatser sommarsäsong 1/4 - 31/10
Priser båtplatser vintersäsong 1/11 - 31/3 reduceras med 50 procent
Gäller samtliga fritidshamnar

Plats mellan bommar
Bredd i meter
2,25
2,75
2,75
3,25
3,75
3,25
3,75
3,25
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
4,40
5,00
5,00
5,50

Inklusive
moms
Säsongsavgift
3 030 kr
3 480 kr
3 873 kr
4 512 kr
4 803 kr
4 998 kr
5 442 kr
5 549 kr
5 887 kr
5 836 kr
6 025 kr
6 193 kr
6 413 kr
7 200 kr
6 893 kr
7 926 kr
8 523 kr

Längd i meter
4,50
4,50
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
10,00
10,00
8,00
10,00
8,00
10,00
12,00
10,00
12,00
12,00

För båtar som inte kan förtöjas med bom betalas årsavgift för plats längs
kaj/brygga baserad på båtens längd plus 1 meter.
Årsavgift
0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0

8 810 kr
9 668 kr
10 511 kr
11 712 kr
12 918 kr
14 119 kr
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H.1.2

Sommarsäsongsavgift i Skillinge småbåtshamn
Plats mellan bommar
Bredd i meter
2,00
2,25
2,75
2,25
2,75
3,25
3,75
3,25
3,75
4,00
4,50

Inklusive
moms

Längd i meter
4,50
4,50
4,50
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Säsongsavgift
2 744 kr
2 856 kr
3 270 kr
3 086 kr
3 638 kr
4 190 kr
4 461 kr
4 655 kr
5 069 kr
5 401 kr
5 728 kr

För båtar som inte kan förtöjas med bom betalas årsavgift för plats längs
kaj/brygga baserad på båtens längd plus 1 meter.
Årsavgift
8 222 kr
9 054 kr
10 107 kr
11 349 kr
12 565 kr
13 756 kr

0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0
Vid boj utgår avgift för varje påbörjad decimeter av båtens
bredd ökad med 5 decimeter
Grundavgift per decimeter
H.1.3

66,40 kr

Sommarsäsongsavgift i Kiviks småbåtshamn
Plats mellan bommar
Bredd i meter
2,25
2,50
2,75
2,25
2,50
2,75
3,0
3,25
3,25
3,75

Längd i meter
4,5
4,5
4,5
6,00
6,00
6,0
6,00
6,0
8,0
8,0

Säsongsavgift
2 856 kr
3 061 kr
3 270 kr
3 086 kr
3 362 kr
3 638 kr
3 914 kr
4 190 kr
4 655 kr
5 069 kr

För båtar som inte kan förtöjas med bom betalas årsavgift för plats
längs kaj/brygga baserad på båtens längd plus 1 meter
Årsavgift
8 222 kr
9 055 kr
10 107 kr
11 349 kr
12 565 kr
13 756 kr

0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0
Vid boj utgår avgift för varje påbörjad decimeter av båtens
bredd ökad med 5 decimeter
Grundavgift per decimeter

67,0 kr
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H.1.3

Sommarsäsongsavgift i övriga hamnar

Inklusive
moms

Avgift utgår för varje påbörjad decimeter av båtens bredd
ökad med 5 decimeter
Grundavgift per decimeter

67,0 kr

Lägsta grundavgift för samtliga hamnar per säsong

976 kr

Plats långsides brygga/kaj. Båtens längd plus en meter
Årsavgift
7 619 kr
8 457 kr
9 719 kr
10 991 kr
12 192 kr
13 393 kr

0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0
H.1.3.1

Fritidsfartyg som ankommer hamnen för reparation erlägger
avgift per dygn/meter fartygets längd
Gäller äver upplyft på land för reparation
Lägsta avgift 80 kr/dygn

7,00 kr

El ingår ej

H.1.4

Med säsong avses perioden 1 april till och med uppläggningsdagen
dock längst till och med den 31 oktober. Se gällande föreskrifter för
fritidsbåtar i Simrishamns kommuns hamnar.

H.1.5

Vinteruppläggningsavgift

H.1.5.1

Simrishamn

H.1.5.2

För båtar, med båtplatskontrakt, upp till 2,0 meters bredd
Därutöver för varje båbörjad halvmeter av båtens bredd

1 528 kr
204 kr

Uppläggning av båtar som ej har fast plats i kommunen

2 550 kr

Övriga hamnar
För båtar, med båtplatskontrakt, upp till 2,0 meters bredd
Därutöver för varje påbörjad halvmeter av båtens bredd

1 528 kr
204 kr

Uppläggning av båtar som ej har fast plats i kommunen

2 550 kr
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Serviceavgift för gästbåtar - Sommarsäsong 15/5 -15/10)
H.1.6

Simrishamn
Gästbåtsavgift, gästhamnen inklusive dusch/dygn

220 kr

Rampavgift
Årskort ramp
Infrysning/dag

107 kr
1 037 kr
30 kr

Ställplats husbil
H.1.6.1

H.1.6.2

H.1.6..3

H.1.6.4

H.1.7

Inklusive
moms

220 kr

Innerhamnen i Simrishamn inklusive dusch/dygn
Båtens längd
0,0-14,0 meter
14,1-25,0 meter
25,1-50,0 meter

286 kr
598 kr
1 200 kr

Kivik och Skillinge inklusive dusch/dygn
Rampavgift
Årskort ramp

220 kr
107 kr
1 037 kr

Ställplats Skillinge

220 kr

Brantevik inklusive dusch/dygn
Oavsett storlek

133 kr

Vitemölla, Vik och Baskemölla klassas som naturhamn
Oavsett storlek

0 kr

Liggeavgift för sju sammanhängande dagar i gästhamnen
Simrishamn
Kivik och Skillinge
Brantevik

950 kr
950 kr
659 kr

H.1.7.1

Avgiften skall betalas i förskott. Följande villkor måste uppfyllas:
* skall anmälas till hamnservice eller hamnvärd
* båten får inte vara bebodd under liggetiden
* högst tre tillfällen per båt och säsong

H.1.7.2

Fritidsfartyg som ankommer hamnen för reparation erlägger
avgift per dygn/meter fartygets längd
Gäller även upplyft på land för reparation
Lägsta avgift, 120 kronor/dygn

11,00 kr

Efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse
Lägsta avgift, 3,20 kr per dygn/meter
H.1.8

Serviceavgift för gästbåtar - Vintersäsong 16/10-14/5

H.1.8.1

Simrishamn/månad
Gästbåtsavgift inklusive dusch/dygn

1 032 kr
148 kr

Ställplats husbil

148 kr

Simrishamns handelshamn/dygn
Båtens längd
0,0-14,0 meter
14,1-25,0 meter
25,1-50,0 meter

158 kr
296 kr
593 kr

Kivik /dygn
Skillinge / dygn
Skillinge Ställplats husbil

148 kr
148 kr
148 kr
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H.1.9

Övriga avgifter och bestämmelser

H.1.9.1

Serviceavgift under längst tre dygn uttages inte av båt som hyr båtplats av kommunen
vid tillfälliga besök i annan hamn än hemmahamnen. Båt som deltager i tävling anordnad av förening inom kommunen erlägger inte avgift för dygnet före/efter samt under
tävling.

H.1.9.2

För jollar, typ optimist, OK-jolle och liknande, vilka, då de inte nyttjas förvaras på land,
utgår ingen avgift.
Inklusive
För uttag av el finns elkort att köpa i betalterminal,
moms
småbåtshamnen Simrishamn och Skillinge hamn
1,99

H.1.9.3

H.1.9.4

Simrishamns kommun äger rätt att säga upp avtal med båtplatsinnehavare om
platsen är outnyttjad under föregående år (1/1 - 31/12).

H.1.9.5

Permanent- eller säsongsboende på båt är ej tillåtet.

H.1.9.6

I övrigt hänvisas till nu gällande föreskrifter för fritidsbåtar i Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i särskilda fall, då sådant av omständigheterna påkallas
medge undantag från vad ovan i denna taxa föreskrivits, samt ankommer det på
hamnchef (med samhällsbyggnadschef som ersättare) att på kommunens vägnar
avgöra tolkningen och tillämplingen av taxan.
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